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Profiteer in de maanden april, mei, juni en juli
van onze Cashback Direct actie !
Hoe ontvangt u tot maar liefst € 100,- CASHBACK
DIRECT op uw factuur? Lees hieronder snel hoe:
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HOE ONTVANGT U DE CASHBACK DIRECT :
AANKOOP
U koopt tijdens de actieperiode van 1 april t/m
31 juli 2021 bij één van de deelnemende
Kärcher dealers een machine uit deze actiefolder.

REGISTRATIE
De Kärcher dealer zal het aangegeven
cashback bedrag direct als korting op uw
factuur vermelden. Let op het vermelde
cashback bedrag is excl. BTW.
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WIJ HOUDEN HET GRAAG SIMPEL !
U hoeft dus geen formulieren in te vullen of te
wachten op uw cashback bedrag. Het cashback
bedrag ontvangt u dus direct bij aankoop van uw
machine als korting op uw factuur.

Kijk voor de actievoorwaarden en overige informatie op
www.karcher.nl/nl/cashbackdirect
Volg ons op :
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KOUDWATER
HOGEDRUKREINIGER
HD 5/11 P
De HD 5/11 P draagbare hogedrukreiniger
heeft zich door de jaren heen bewezen op
tal van grote sportevenementen. Door zijn
compacte constructie, zijn lage gewicht en
zijn uitstekende mobiliteit. De machine is
uitgerust met een betrouwbare drieplunjer
axiaalpomp met messing cilinderkop.

CASH
BACK
DIRECT
€ 50,Koudwater
hogedrukreiniger
HD 5/11 P

Bestelnr. 1.520-960.0

 troomsoort : 230 V-1~
S
Wateropbrengst : 490 l/u
Werkdruk : 110 bar
Vermogen : 2,2 kW
Gewicht : 20,6 kg
Maximale prestaties in
minimaal formaat
Automatische drukontlasting
Kan zowel staand als liggend
worden gebruikt
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Meer informatie over onze producten op www.karcher.nl/nl/cashbackdirect

( )
 rukfouten.
* Cashback bedragen zijn excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en d
Actieperiode van 1 april t/m 31 juli 2021. Kijk voor de uitvoerige actievoorwaarden op www.karcher.nl/nl/cashbackdirect
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KOUDWATER
HOGEDRUKREINIGER
HD 6/15 MXA PLUS
Hogedrukreiniger HD 6/15 MX met wisselstroommotor en
een geïntegreerde slanghaspel voor comfortabel gebruik
van de hogedrukslang, 150 bar werkdruk en een
automatische drukontlasting. Betere reinigingsprestaties
en een lager energieverbruik dankzij de nieuwe
axiale-pomp.

CASH
BACK
DIRECT
€ 100,Koudwater
hogedrukreiniger
HD 6/15 MXA Plus
Bestelnr. 1.150-943.0

 troomsoort : 230 V-1~
S
Wateropbrengst : 560 l/u
Werkdruk : 150 bar
Automatische drukontlasting
Inclusief vuilfrees
Geïntegreerde hogedruk
slanghaspel, incl. 15 m
hogedrukslang
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Meer informatie over onze producten op www.karcher.nl/nl/cashbackdirect

( )
 rukfouten.
* Cashback bedragen zijn excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en d
Actieperiode van 1 april t/m 31 juli 2021. Kijk voor de uitvoerige actievoorwaarden op www.karcher.nl/nl/cashbackdirect
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PROFESSIONAL | KÄRCHER TOEBEHOREN EN REINIGINGSMIDDELEN

MET HET JUISTE TOEBEHOREN
EN REINIGINGSMIDDEL MAAK JE
HET VERSCHIL.

PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81, 10 L

Bestelnr. 4.112-053.0

Bestelnr. 6.295-556.0

Geschikt voor alle professionele
hogedrukreinigers met een water
opbrengst tussen de 350 t/m
600 liter per uur.

Reinigingsactief en materiaalbeschermend
reinigingsconcentraat voor het verwijderen onder
hoge druk van hardnekkige verontreiniging met
olie, vet en mineralen. Geschikt voor het reinigen
van voertuigen, dekzeilen en motoren. NTA-vrij.

We geven u graag advies :

Volg ons op :

Vraag uw Kärcher dealer
naar de actievoorwaarden.

Cashback bedragen zijn excl. BTW en excl.
verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud
van zet- en d
 rukfouten. Actie niet geldig
in combinatie met andere acties.
Actieperiode van 1 april t/m 31 juli 2021.
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Schuimlans met tank Basic

